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1 Inleiding. 
 
Als zelfstandige tandarts bent u ondernemer en niet verzekerd via de ziektewet of de wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), daarom is het verstandig uzelf te  
het risico van arbeidsongeschiktheid. In deze brochure leest u alles over de AOV van 
Tandarts Support en de extra’s die wij u bieden. 
 
Als u als tandarts ziek wordt of een ongeval krijgt, bent u mogelijk gedurende een 
langere periode niet in staat om zelfstandig inkomen te creëren. U dient zelf te zorgen 
dat u over voldoende vermogen beschikt om uw inkomen door te betalen. Een AOV kan 
u helpen om dit financiële vangnet te creëren.  
 
Wel zo plezierig dat u, uw praktijk en uw gezin hierdoor niet in de financiële problemen 
komen. 
 
Het is belangrijk dat als u een AOV kiest deze aansluit bij uw wensen en 
mogelijkheden.  
 
Via het Tandarts Support arrangement kunt u kiezen of u uw verzekering met of zonder 
advies wilt afsluiten. Bij het afsluiten van een AOV maakt u belangrijke keuzes. Een 
verkeerde keuze kan in de toekomst grote financiële gevolgen hebben. Het is dus 
belangrijk dat de verzekering aansluit bij uw wensen en mogelijkheden. 
 

● Afsluiten met advies. 
U krijgt een persoonlijk adviseur, die tijdens een adviesgesprek aan de hand van 
een inventarisatieformulier uw situatie en uw wensen goed in kaart brengt. U 
ontvangst een exemplaar van deze inventarisatie inclusief ons advies en de 
offerte die hierbij past. Op deze wijze bieden wij elke tandarts een maatwerk 
oplossing.  

 
● Afsluiten zonder advies. 

Deze mogelijkheid is voor tandartsen die reeds ervaring en kennis hebben met 
het afsluiten van een AOV, advies van een financieel planner of andere adviseur 
ontvangen hebben, al een verzekering hebben lopen. Als u voor dit model kiest, 
is het belangrijk dat u bekend met de verschillende soorten AOV’s en en met de 
belangrijkste begrippen. 

 
Wij hebben verschillende ao-verzekeraars en producten in ons assortiment. 
Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en keuzemogelijkheden. Wij werken samen 
met diverse verzekeraars, dit geeft ons de mogelijkheid om u altijd een passende 
oplossing te bieden.  
 
Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes. 
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Heeft u vragen ? Bel ons gerust: 035-6942195 
Al uw vragen beantwoorden wij graag, u kunt ons ook een mail sturen naar 
info@tandartssupport.nl 
 
 
(Tandarts Support heeft de advisering uitbesteed aan Kendall Mason. Een specialist op 
het gebied van AOV en partner van diverse branche-, beroeps- en 
ondernemersnetwerken)  
 
 
 
2 De wet regelt voor u als tandarts niets. 
 
De kans om ziekte of een ongeval en de mogelijkheid op een periode van 
arbeidsongeschiktheid (niet kunnen werken) is altijd mogelijk. Denkt u maar eens aan 
het vallen van een lader, een auto ongeluk of een beenbreuk met complicaties door 
skiën,een bacteriële infectie, enz…. 
 
Als zelfstandige tandarts is er geen financieel vangnet. U bent zelf verantwoordelijk voor 
het creëren van vangnet voor uzelf en uw gezin. Mocht u al uw spaargeld opgemaakt 
hebben dan bent u aangewezen op een (eventuele) uitkering volgens de Wet Werk en 
Bijstand.  
 
Echter, er is niemand die het zover wilt laten komen toch ? 
 
Het is dus belangrijk om goed na te denken over het financiële risico van u als uw gezin. 
 
 
 
3 Is een AOV niet duur. 
 
Dit is een veel gehoorde vraag. Het antwoord hierop is lastig doch simpel. Duur is geen 
waarde oordeel maar een beleving. Immers wat de ene tandarts duur vindt, vindt een 
ander niet duur.  
 
Toch durven wij te stellen dat binnen de wereld van tandartsen door te weinig 
concurrentie en gebrek aan transparantie de premies te hoog gehouden zijn. Het is dan 
ook niet vreemd dat de meeste tandartsen nog steeds onnodig een te hoge premie en 
tot 20% te veel aan provisie betalen.  
 
Voorbeeld: 
Tandarts 48 jaar, betaald op dit moment een premie van € 8.000,- per jaar. jaarlijkse 
provisie € 1.600,- tot einddatum 65e betaald deze tandarts minimaal € 27.200,- provisie 
aan zijn tussenpersoon.  
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Met de komst van Tandarts Support zijn de regels veranderd: 
Door gebruik te maken van ons collectieve arrangement en transparant model, bent u 
als tandarts duizenden euro’s per jaar goedkoper uit, zonder op kwaliteit van de 
verzekering in te leveren.  
 
Wij denken dat ons arrangement meer dan concurrerend is, echter u mag 
bepalen of u dat met ons eens bent.  
 
 
 
4 De mogelijkheden om inkomen bij arbeidsongeschiktheid te behouden. 
 

● U gaat sparen. 
Geld opzij leggen om een bepaalde periode zelf te kunnen overbruggen is altijd 
verstandig. In geval van arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om te weten 
hoeveel u hiervoor dient te sparen.  

 
Huidig inkomen x 70% x aantal jaren tot 67e = benodigd kapitaal.  
 
(als voorbeeld: man 45 jaar, inkomen 60.000 x 70% = 42.000 x 22 jaar = 
924.000 aan vermogen. bij 55 jaar is dit nog steeds 504.000 aan vermogen. 
 
Zoals u ziet praten wij hier over zulke grote bedragen, dat zelf sparen om het 
risico zelf te dragen eigenlijk niet realistisch is.  

 
● U valt terug op het inkomen van uw partner. 

Uiteraard is dit een mogelijkheid, echter deze is wel afhankelijk van uw % in het 
totale gezinsinkomen. Op het moment dat u voor 70% kostwinnaar bent, is het 
waarschijnlijk niet mogelijk om van het inkomen van uw partner (30%) alle vaste 
en variabele lasten te blijven betalen.  
 
Ook breng het terugvallen op de partner tal van onzekerheden met zich mee. Stel 
dat hij of zij zijn baan verliest, minder wil gaan werken, meer moet gaan werken 
maar hiervoor geen mogelijkheden zijn. Ook moet er rekening gehouden worden 
dat 1 op de drie huwelijken in Nederland stranden. 
 

● U regelt niks. 
Als u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u geen uitkering. U leeft van uw spaargeld 
en is dit op dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van deze 
uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie. De bijstandsnormen 
worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Op 1 januari 2015 was die voor een 
alleenstaande € 686, 31 netto per maand. En voor een gezin € 1.337,62 per 
maand. Deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag.  
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● U regelt iets anders. 
Bijvoorbeeld u sluit zich aan bij een broodfonds. Let wel dat deze uitkering slecht 
voor 2 jaar van toepassing is en de hoogte hiervan voor veel ondernemers 
ontoereikend is om het inkomensverlies op te vangen. (deze regeling is dan ook 
populair onder part time ondernemers met relatief gering inkomen / omzet) 

 
 
 
5 De mogelijkheid van verzekeringen  
 
Wil u op een professionele wijze de financiële zekerheid van u en uw gezin veilig stellen 
dan kiest u voor een AOV. Kiest u hiervoor, dan ontvangt u een uitkering bij 
arbeidsongeschikt. Er zijn verschillende mogelijkheden om u te verzekeren. 
 

● Als ondernemer een AOV regelen.  
Er zijn diverse verzekeraars die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden. 
Er zijn  basisverzekeringen, en zijn verzekeringen die nog minder dan een basis 
bieden en er zijn uitgebreide verzekeringen. De polisvoorwaarden verschillen per 
verzekeraar en per soort verzekering.  

 
● Gebruik maken van collectieve inkoop. 

U kunt een AOV en afsluiten die tot stand is gekomen op basis van collectieve 
inkoop. Zoals het arrangement van Tandarts Support. Het voordeel van ons 
tandartsen arrangement is onder andere; 
 

● Geselecteerde leverancier(s); 
● Extra collectieve kortingen, dus goedkoper; 
● Extra’s in de dienstverlening; 
● Gespecialiseerde adviseurs. 

 
● Vrijwillige verzekering bij het UWV.  

Begint u voor uzelf en komt u uit loondienst, dan kunt u via het UWV verzekerd 
blijven. Dit kan voor de ziektewet als de Wet werk en Inkomen naar 
arbeidsvermogen. U moet zich wel aanmelden binnen 13 weken nadat u uit 
loondienst bent gegaan. 
 
LET OP: Deze verzekeringen is veelal veel duurder en de voorwaarden zijn veel 
beperkter dan dat u uzelf bijvoorbeeld via een collectief kunt verzekeren.  
 

● Vangnetverzekering. 
Als u geen reguliere verzekering kunt afsluiten wegens een te hoge leeftijd of 
medische situatie dan kunt u in aanmerking komen voor de vangnetverzekering. 
Deze AOV moet wel binnen 15 maanden na de start van de onderneming 
aangevraagd worden.  
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6 Welke mogelijkheden biedt Tandarts Support. 
 
Dankzij samenwerking met Amersfoortse Verzekeringen, bieden wij u een speciaal voor 
tandartsen ontwikkelde AOV aan. Onze  AOV is onderscheidend op: 
 

● Kwalitatief tot de top van de markt; 
● Premietechnisch onderscheidend scherp; 
● Meerdere mogelijkheden om deze af te sluiten; (advies of geen advies) 
● Gespecialiseerde adviseurs.  

 
Tandarts Support werk op inkoop en advisering samen met Kendall Mason, een 
onafhankelijk Inkoop- en Adviesorganisatie en kennispartner van diverse branche-, 
beroeps- en netwerkorganisaties. Naast onze eigen Tandarts Support AOV kunnen zij u 
ook verzekeringen van andere verzekeraars aanbieden. (Movir, Amersfoortse, Delta 
Lloyd, Goudse, Avero, Centraal Beheer, enz….) 
 
Dus wilt u uw huidige verzekering bij Movir “provisievrij” maken, dat kan via ons 
Tandarts Support Arrangement. 
 
Het belangrijkste voor ons is dat u een AOV vindt die bij u past.  
 
 
 
7 Wel of geen persoonlijk advies. 
Bij het afsluiten van een AOV maakt u belangrijke keuzes. Een verkeerde keuze kan in 
de toekomst grote financiële gevolgen hebben.  
 
Wij bieden u de keuze van persoonlijke advisering of geen advisering. Wat u kiest hangt 
af van wat is uw kennis en ervaring, heeft u al eerdere een AOV afgesloten, wat is uw 
situatie en wat zijn uw wensen. 
 
Weet u dit niet dan kunnen de volgende vragen u op weg helpen; 
 

● Weet ik hoe een arbeidsongeschiktheidsverzekering werkt; 
● Weet ik het verschil tussen een sommen- en schadeverzekering; 
● Ken ik de begrippen beroeps-, gangbare- en passende arbeid; 
● Weet ik welke verschillende verzekeringen er zijn; 
● Kent u de verschillende systemen van indexering; 
● Kan ik de gevolgen van mijn keuzes goed overzien. 

 
Vraag uzelf af of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelfstandig 
de juiste afwegingen te maken.  
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8 AOV afsluiten op basis van persoonlijk advies. 
 
Kiest u voor persoonlijk advies, dan zal uw persoonlijke adviseur alle belangrijke 
aspecten van de verzekering met u doornemen en middels een uitgebreid 
inventarisatieformulier brengen wij uw  wensen en mogelijkheden in kaart. 
 
Wat nemen wij met u door: 

● Uw persoonlijke situatie; 
● Uw financiële situatie; 
● Uw kennis en ervaring met AOV; 
● Uw wensen en mogelijkheden; 
● Uw risicobereidheid. 

 
U ontvangst een rapportage van hetgeen met u besproken is en de oplossing die het 
best passend is bij uw situatie, wensen en mogelijkheden.  
 
Wij adviseren wat het beste is passende bij uw situatie. 
Onze adviezen zijn dus altijd maatwerk. Wij adviseren niet de duurste of goedkoopste 
verzekering, wij adviseren wat bij u past. Uiteraard mag u besluiten van ons advies af te 
zien en uitgangspunten aan te passen. U ontvangt dan een nieuw voorstel. Wij 
attenderen u op de risico’s van keuzes die afwijken van uw profiel. Bij te grote 
afwijkingen is het mogelijk dat wij niet overgaan tot het uitbrengen van een aangepast 
voorstel. 
 
Uiteraard brengen wij net als u een vergoeding in rekening voor onze 
werkzaamheden. 
 
 
 
9 AOV afsluiten zonder advies. 
 
Wil u een AOV afsluiten zonder advies, dan bent u verantwoordelijk voor de keuzes die u 
maakt en de gevolgen die deze kunnen hebben.  
 
Dus als u besluit om op de premie te besparen door uw % van arbeidsongeschiktheid te 
verhogen van standaard 25% naar 65% u raakt < dan 65% arbeidsongeschikt en 
ontvangt geen uitkering dan is dat het gevolg van uw eigen keuze! 
 
Hoe werkt het afsluiten zonder advies. 
Voor het afsluiten van de verzekering onderzoeken wij uw kennis- en ervaring. Dit 
onderzoek is wettelijk verplicht. Als u deze goed doorlopen bent kunt u zonder advies uw 
AOV afsluiten.  
 

● Is uw kennis en ervaring voldoende, dan kunt u verder met  afsluiten van de door 
u gewenste AOV; 
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● Slaagt u niet voor de toets, dan nemen wij contact met u op bespreken wij de 
uitkomsten en bieden wij u de mogelijkheid om uw AOV af te sluiten op basis van 
advies.  

 
Uiteraard brengen wij net als u een vergoeding in rekening voor onze 
werkzaamheden. 
 
 
 

 
 
 
 
10 Jaarlijkse update 
 
Een AOV is geen statisch product. De verzekering dient aan te sluiten op uw situatie als 
ondernemer en deze situatie kan wijzigen. Het is daarom belangrijk dat u elk jaar toetst 
of de verzekering nog aansluit op uw wensen en persoonlijke situatie.  
 
Voorbeelden hiervan zijn: 

● Aanpassen van het verzekerde bedrag; 
● Aanpassen van de eigen risico periode; 
● Aanpassen van de eindleeftijd; 
● Tijdelijk stopzetten van de verzekering; 
● U gaat voor een paar maanden in het buitenland werken. 
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Voor deze update bieden wij u de volgende mogelijkheden: 
 

● U ontvangt van Kendall Mason jaarlijks een brief/mail met het verzoek uw AOV te 
controleren en aan te geven of deze nog passend is bij uw situatie. 
De vergoeding hiervoor is slechts € 150,- per jaar. 

 
● U wenst graag jaarlijks samen met een AOV specialist uw polis en uw 

omstandigheden door te nemen en advies te ontvangen over mogelijke 
aanpassingen. De vergoeding hiervoor bedraagt slechts € 295,- per jaar.  

 
 
 
11 Voorkomen is beter dan genezen “Tandarts Support maakt het verschil” 
 
Als tandarts bent u op zoekt naar: inkomenscontinuïteit bij arbeidsongeschiktheid tegen 
uitgebreide voorwaarden en een aantrekkelijke premie. Tegelijkertijd wilt u als tandarts 
voorkomen dat u (langdurig) aanspraak moet maken op deze AOV, Tandarts Support 
helpt u hierbij. 
 
Uitstekende voorwaarden, hoge collectiviteitskorting en een zeer scherpe premie bieden 
wij u al. Wij gaan nog een paar stappen verder en ú profiteert hiervan! 
 
Preventie & Re-Integratie   
Tandartsen vertellen ons dat een goede gezondheid belangrijk is om succesvol te kunnen 
ondernemen. Daarom bieden wij u vrijblijvend extra gezondheidsdiensten.  
 

● Kosteloos een 3-jaarlijkse gezondheidsenquête via Evalua. Deze enquête is 
afgestemd op u als tandarts. U weet weer precies hoe u ervoor staat en de 
resultaten worden natuurlijk uitsluitend met u besproken; 
 

● U kunt gebruik maken van een persoonlijk arbeidsdeskundige adviseur op het 
gebied van preventie, interventie en arbeidsongeschiktheid. Bent u niet 
arbeidsongeschikt, maar heeft u wel bepaalde medisch- of preventief gerichte 
vragen, dan is dit een laagdrempelige en persoonlijke vraagbaak.  

 
● u kunt gebruik maken van gecontracteerde, specialistische zorg- en 

dienstverleners op het gebied van bijvoorbeeld de psyche, het houdings- en 
bewegingsapparaat of voeding. Het raadplegen van deze specialisten heeft een 
positief preventief- of curatief effect.  

 
Waar kunt u als Tandarts Support verzekerde zoal kosteloos terecht? 
 

● Psychische klachten: Cenzo, Van Kempen impuls, Ascender, Verster Psychologen 
en Nikto* 

● Houdings- en bewegingsapparaat: Tigra, DBC-groep, Ciran en Bofit* 
● Voedingsadviezen: Life Style Groep * 

 
Naast onze unieke preventie en re-integratie diensten bieden wij nog een aantal extra’s. 
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* Kosteloos en onbeperkt toegang tot deze specialistische zorgverleners is alleen mogelijk voor 

aovXL-verzekerden. 

 
Extra financieel voordeel 
 

● Bij de diverse verzekeraars is het laatste verzekeringsjaar premievrij. 
aovXL-verzekerden ontvangen aan het einde van hun polis 2 premievrije jaren in 
plaats van 1.  

 
(looptijd minimaal 15 jaar en geen uitkering tijdens de looptijd van de verzekering) 
 
Extra zekerheid 
 

● Bent u arbeidsongeschikt, dan zal de mate van uw arbeidsongeschiktheid 
vastgesteld moeten worden. Bent u het met deze vaststelling oneens dan heeft u 
als Tandarts Support verzekerde recht op een gratis second opinion; 

 
● Bij het tussentijds verlagen van het verzekerde bedrag, stellen verzekeraars 

allerlei vragen en vaak dient u ook via de accountant jaarcijfers te overleggen. 
Tandarts Support verzekerden kunnen tussentijds, na overleg met hun 
persoonlijke Kendall Mason adviseur, het verzekerd bedrag verlagen zónder het 
verplicht aanleveren van jaarcijfers: tijd- en dus kostenbesparend 

 
 
 
 
12  Belangrijk om te weten?  
 
Als Tandarts Support willen wij samenwerken met de beste partijen in de markt. Alleen 
op deze manier borgen wij dat u als relatie van Tandarts Support toegang heeft tot de 
beste diensten, producten en adviseurs.  
 
Na een marktinventarisatie hebben wij gekozen voor Kendall Mason. Al ruim 10 jaar zijn 
zij de  toonaangevende adviesorganisatie voor ondernemers en zelfstandige 
professionals op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast is 
Kendall Mason binnen tal van branche- , beroeps-, branche- en netwerkorganisaties de 
kennispartner op AOV als andere verzekeringen. Vanuit deze rol is Kendall Mason 
verantwoordelijk voor de inkoop en advisering van ruim 60.000 HBO/WO opgeleide 
zelfstandige professionals. 
 
Advies rondom een AOV is specialistisch werk. Vraag uw adviseur naar zijn ervaring, 
kennis en kunde op dit gebied. Vraag naar referenties.  
 
Vreemd? waarom? U laat zich toch ook liever aan uw hart opereren door een specialist 
die dit elke dag doen dan door een arts die 5 x per jaar deze ingewikkelde operatie 
uitvoert? Zo is het ook met AOV.  
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Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat 80% van de adviseurs 
nog geen 10 adviezen op arbeidsongeschiktheid per jaar geven. Aan u de keuze of u 
deze als specialist beschouwd?  
 
Wilt u een AOV afsluiten of u hierop oriënteren en bent u op zoek naar een organisatie 
met een bewezen track-record een specialist, betrouwbaarheid, continuïteit en de beste 
prijs- kwaliteitsverhouding, dan zijn wij de de juiste keuze.  
 
Uiteraard kunt u ook uw huidige ao-verzekering laten toetsen aan ons arrangement. 
 
 
VRAGEN ?  
Bel ons op 035-6942195. Onze adviseurs maken graag tijd voor u. Of mail naar 
info@tandartssupport.nl 
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